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Marcel Kamphuis (30) en
Nikki Smits (26) halen regel-
matig een leuke artiest naar
hun starterswoning in Utrecht.

Twee kratten bier, twee dozen
wijn en goede artiesten. Meer is
er volgens Marcel niet nodig voor
een goed huiskamerconcert. O,

behalve een huiskamer dan. En ja,
het is een beetje gek, ietwat onge-
makkelijk in het begin, onbeken-
den in je woonkamer. ,,Dan belt
iemand aan: ‘Hoi… is hier mis-
schien een huiskamerconcert?’”
De bezoekers moeten een mail
sturen en krijgen pas na het beta-
len van 5 of 10 euro het adres van
Marcel en Nikki. 25 man is fijn,
dan kun je je volgens Marcel nog
een beetje bewegen. ,,35 is de

Jeroen Smit (44), en Annette
Schuurbiers (44), geven sinds
drie jaar huiskamerconcerten in
hun gezinswoning in Houten,
onder de naamDassenakkerlive
– vernoemd naar hun straatnaam.
Meer mensen leren kennen, dat
was de reden dat Jeroen en
Annette in hun nieuwe huis in
Houten, waar ze nog maar nét

woonden, een concert organiseer-
den. Hup, klapstoeltjes erin,
leuke artiesten regelen, klaar.
Maar zo makkelijk was het niet.
,,Houten is een beetje conserva-
tief,” grijnst Jeroen. ,,Er is maar
een klein, selectief gezelschap dat
geïnteresseerd is in cultuur.”
Soms moesten ze zelf geld bijleg-
gen. ,,We huurden een impresario
in om artiesten uit te nodigen, en
die artiesten kregen natuurlijk

‘Iedere artiest
signeert

onzemuur’

ook betaald. We konden niet
genoeg bezoekers trekken om
quitte te spelen.” Even kwam de
gedachte langs: we stoppen
ermee. Tot Jeroen en Annette
ineens een mailtje kregen uit
Amerika. De Blind Willy’s. Of ze
misschien eens mochten optre-
den in hun huiskamer? ,,Geen
idee hoe ze ons hebben gevonden.
Zo apart. Zo gaaf. Helemaal uit
Amerika. Ze waren aan het toe-
ren en kwamen dus ook bij ons
langs. Op hun website hadden ze
het concert aangekondigd als
Wooden concert.” Annette en Je-
roen kunnen er nog om lachen.
De artiesten weten hen dus te

vinden en de bezoekers langza-
merhand ook. Via via. Eens in de
zoveel tijd zit de huiskamer (45
vierkante meter) nokvol en met
de ramen open (‘anders stikken
we’): 35 man – inclusief de twee
zoontjes van Jeroen en Annette,
die ‘toch niet kunnen slapen’
door al dat geluid.
Vaak klinken er bandjes. ,,Niet

altijd onze smaak, wel die van
Houten.” Iedere artiest signeert
een stukje behang in de woonka-
mer. Mooi aandenken. Ook de
naam van Dotan staat daarop. Ja,
dé Dotan; hij stond een paar jaar
geleden in deze Houtense huis-
kamer. ,,Nu zal hij wel geen huis-
kamerconcerten meer doen,” zegt
Jeroen. Hoeft ook niet. Jeroen en
Annette zijn alweer op zoek naar
een ‘nieuwe Dotan’.

‘Soms voel ik
de vloer trillen’


